
Til samtale: Matteus 22,34-40  
Her er noen bibeltekster om verdien av å elske Gud med tanken – 

og å møte ham der. Den fremste måten å elske Gud på, er ved 

forstanden, og den fremste måten å oppleve Guds kjærlighet på, er 

ved å forstå den. Et bibelsk kroneksempel på dette, er Nikodemus, 

som kommer til Jesus om natten for å forstå og diskutere. Og et 

annet, hos Jesus selv, er når han tolv år gammel sitter i tempelet 

og diskuterer tro med de voksne skriftlærde.  

Sjekk ut: 

• Lukas 2,41-52 

• Salme 49,2-5 

• Johannes 3,1-21 

• 1 Kong 4,29-34 

• Forkynneren 12,9-13 

• Apg 8,26-40 

• Ord 1,5-7 

• Titus 3,9-11 

• 1 Tim 1,3-7 

 
Velg ut og les noen av disse bibelstedene. Kan de være til hjelp for 

dere til å erfare mer av Gud?  

 

 

 
 
 

Tankens vei i våre fellesskap 
Den lutherske tradisjonen er mye preget av tankens vei, slik 

Martin Luther selv antagelig var det. Hvordan arter det seg i våre 

fellesskap? Og i gudstjenester? Snakk om hva som er det gode ved 

dette – og om hva vi har gått glipp av.  

 

Tankens vei i ditt personlige bønneliv 
Kjenner du noen du tror trives og blomstrer langs tankens vei? 

Har du noe å lære av dem som møter Gud med forstanden? Hva 

kjenner du når Jesus sier at vi skal elske Herren vår Gud av hele 

vår forstand? Hvordan kan vi tilrettelegge for dette i vår daglige 

og vanlige bønnestund?  

 

Til utfordring 
Kan du se Gud i mysteriene? I det ubegripelige, bortenfor tanken? 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tankens vei er tema for gudstjenesten søndag 5. desember.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
For videre lesning: Sacred Pathways, Gary Thomas (Zondervan 2020).  

For videre lytting: Podcasten Randsoner, sesong 3 (ni episoder utover 
høsten 2021).  

Samtaleopplegg  

DE HELLIGE VEIENE 8:9 
Randesund frikirke, høsten 2021.  

8 Tankens vei 
For mange er tankens vei til Gud den naturlige og selvsagte. I det det 

dobbelte kjærlighetsbud i Bibelen, fester man seg særlig ved forstand: 

«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og 

av all din forstand.» Man søker de logiske grunnene for å tro, og man vil 

forstå Guds vesen. Apologetikk (= trosforsvar) er et favorittfag for disse. 

En tankeperson trekkes ikke like mye mot mysteriene og det 

uforklarlige som andre typer. I møte med Bibelen, kan fotnotene og en 

bibelordbok være inspirerende og oppbyggelige redskaper for en 

tankeperson, og det oppleves spennende å grave i sentrale trosbegreper, 

som hva betyr egentlig hellighet eller rettferdiggjørelse? Generelt kan 

man si at ordet begreper er viktig. En stor del av disse er trukket mot 

studier i teologi og kristendom. Prekenen er brennpunktet i 

gudstjenesten, og når man virkelig forstår noe nytt ved Gud, så er det 

fantastisk, og ut av det kan tilbedelse oppstå. I Gary Thomas sin bok om 

«The Sacred Pathways», som vi er inspirert av, kalles menneskene langs 

denne veien for Intellectuals. Vi synes tankens vei er bedre og mindre 

elitepreget, men det sier noe om at intellektet og tanke er en gave i 

møte med Gud.  

Farer ved denne veien, er arroganse, og også å være konfliktorientert. 

Uenighet om saker kan bli stor og trekke vekk fra sentrum.   

 


